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Protokół postępowania

o udzielenie zamówienia na —usługę polegającą na modernizacji 3 kpi. stacji
hydrolokacyjnej MG-89 do wersji MG-89DSP
ZAMAWIAJĄCY

Pełna nazwa:
Skarb Państwa Inspektorat Uzbrojenia
prowadzący postępowanie:
Szefostwo Techniki Morskiej
Adres:
uLNieśeska 54/56
03-867 Warszawa
telefon 226872211
faks 226873444
e-mail: totmdzsz(mw.mil.pl
-

Przedm jot zamówienia

„Usługa polegającą na modernizacji 3 kpi. stacji hydrolokacyjnej
MG-89 do wersji MG-89DSP”
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•

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 4 056 000,00 zł, co stanowi
równowartość 1 034 298,10 euro w oparciu o kurs euro 3,9215 zł z dnia 09.05.20 11 r.
Wartość szacunkową zamówienia określono w oparciu o cenę jednostkową usługi
realizowanej w ramach umowy nr DZSZ/97tXI-42JUZ7NEG/Z/2010/579 z dn.
06.08.2010r. (Aneks nr 1 z dn. 16.03.2011r.
nowy nr umowy RJ/130/XI44/DZSZ/97/XI-4271JZ/PRZ!NEG/NEG/Z/20 10/2011), na wykonanie modernizacji i
uruchomienia stacji hydrolokacyjnej SHL t. MG-89 z uwzględnieniem średniorocznego
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 2010r. oraz
prognozowanego wskaźnika inflacji na rok 2011.
Sekretarz komisji kmdr. Grzegorz JANKOWSKI
Sekretarz komisji Patrycja WSZENDYROWNY rozkaz nr 107 z 07.09.2011r.
—

—

—

3.

Zasady postępowania:
Postępowanie prowadzono w oparciu o: Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16
poz. 93 z późn. zm.) i „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad
i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”,
stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie Obrony Narodowej
umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON
Nr 14, poz. 179 z późn. zm.);
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cego komisji)
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Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa służąca ochronie podstawowych interesów
art.
się
Traktatu
346
do
której
bezpieczeństwa
państwa,
stosuje
(art.
ustanawiającego
296 Traktatu
Wspólnotę
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Europejską), w związku z czym zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), niniejsze postępowanie wyłączone jest spod jej działania.
Przedmiot zamówienia ujęty jest w poz. nr 5.2 oraz nr 9.3 w „Wykazie uzbrojenia
i sprzętu wojskowego” stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony
Narodowej decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r. i w „Planie modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2011÷2012, poz. planu
1.8.85.
Zamówienie dotyczy usługi modernizacji trzech pozostałych stacji SHL
t. MG-89, eksploatowanych na okrętach MW RP, w związku z powyższym zachodzi
konieczność ich docelowej unifikacji.
—

Tryb postępowania

Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie 19
ust. 1. pkt. 3 i 22 ust 1 pkt. 1 załącznika do przywołanej decyzji oraz art. 72 Kodeksu
cywilnego.
Powody zastosowania trybu:
4.

Wykonawcą modernizacji pierwszych pięciu stacji SHL t. MG-89 na okrętach:
TRB-635, 636, 637, 638 i 639, była Politechnika Gdańska, której Dokumentacja
22 ust 1 pkt. 1
Techniczna jest własnością, w związku z powyższym zgodnie z
decyzji Nr 291/MON, ze względów technicznych, jako jedyny możliwy potencjalny
wykonawca zdolny do zrealizowania usługi oraz z uwagi na posiadanie praw
wyłącznych do Dokumentacji Technicznej, zaistniały przesłanki zastosowania trybu
negocjacji zjednym wykonawcą.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
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Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr 1 do protokołu.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
Oświadczenie osób związanych
oświadczenia na załączonych drukach
z przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania
„

„.

Ogloszenic o zamówieniu
1.
6.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
na stronie internetowej Europejskiej Agenci i Obrony*
/20.. .r.
od dnia
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia
na stronie internetowej zamawiającego www.iu.wp.mil.yl
od dnia

komisji)

2.

w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń
od dnia
Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 26/08/2011r.*
pismo nr XI/8868/1 1
—

Miejsce i termin składania formularza negocjacyjnego:
Termin składnia formularza negocjacyjnego upłynął w dniu 14.09.20 lir. o godz. 15:00
Termin złożenia formularza negocjacyjnego przedłużono pismo nr XI/9206/2011
z 02.09.201 ir. przesunięto z dnia 12.09.201 ir. na dzień 14.09.201 ir. godz.15:00.
—

7.

—

Formularz negocjacyjny złożono w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie
przy ul. Królewskiej 1/7, 00-909 Warszawa, w dniu 14.09.20 lir.
8

Termin otwarcia formularza negocjacyjny:
Otwarcie formularz negocjacyjnego odbyło się w dniu 14.09.2011 w siedzibie
Szefostwa tecbniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, przy
ul. Nieświeskiej 54/56, pok. Nr 15.

9.

Informacja o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Komisja przyjęła Formularz negocjacyjny nr 15276 z dnia 14.09.2011 r. .(Informacja o
spełnianiu warunków udziału W postępowaniu zawarta jest na załączonym druku
załącznik nr 2 do Protokołu).

—

Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcom w trakcie postępowania

Oferty nicprzyjętc
Listę ofert nieprzyjętych wraz z uzasadnieniem ich nie przyjęcia określono
w załączniku nr
Informacje o zakończeniu postępowania
Wpłynął Formularz negocjacyjny od POLITECHNIKA GDANSKA Centrum
Morskich Technologii Militarnych, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk. Komisja
przetargowa przeprowadziła negocjacje

w dniu 19.09.20 1 ir., w oparciu o treść

złożonego Formularza negocjacyjnego.
W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia:
1) Wartość brutto umowy
12.

—

4 900 000,00

PLN (słownie: cztery miliony

dziewięćset tysięcy 00/i 00 zł).
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

—

3% w kwocie brutto

147 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy 00/100 zł. w formie
gotówkowej;)
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu z przeprowadzonych
negocjacji w dniu 19.09.2011 r. w załączeniu do protokołu z postępowania.

komisji)

Informacje

o

nicosiągnięciu

Uzasadnienie
ofert)
13
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porozumienia

zaniknięcie

w

postępowania

trakcie

negocjacji:

bez

wyboru

Inne informacje
W przetarguinegocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawie lyteriów oceny
ofert ustalono następuj ącą kolejność wykonawców:
Wnioski /propozycje/ komisji
1) Zaakceptować protokół z negocjacji.
2) Komisja proponuje zawrzeć umowę z POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum
Morskich Technologii Militarnych, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk.,
na kwotę brutto: 4 900 000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy
00/100 zł).

15.

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
Aukcję elektronicznąprzeprowadzono w dniu
200..r. o godz
na stronie internetowej
W aukcji elektronicznej wzięło udział
wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Zatwierdzenie wyniku postępow
Przewodniczący
Sehetarz

-

-

.hY

Członek
Członek
16.

Członek

ja

..

.

.
-

-

J

(podpis)

Wnioski /propozycje/ klmisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba
upoważniona przez kierownika zamawiającego*.
SZEF
SZEFOSTWA TE N I
Inspektorat
(data ipocipis

17.

.wiiLn1a.
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upoważnion)
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OLL.
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komisji)

Informacja o zawarciu umowy
18.

dniu e?I. „Q. ./2011 .r

Umowę nr 1U1403/XI-461UZ/NEG/USŁIK/201 1!. 366. zawarto,

(po

zewo niczącego komisji)

\

Prace komisji zakończyły się w dniu

/ł!2!.12

r.

Czynności powtórzone
19.

Załgczniki: 4 na 20 stronach:
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności
związanych zprzygotowaniem tego postępowania na 6 str.
nr 2—Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału wpostępowaniu na 1 str.
nr 3 Zestawienie formularza negocjacyjnego przed i po negocjacjach na 1 str.
nr 4 Protokółz negocjacji 19.09.2011 na 9 str.
nr 5-pismo nrXJ,”14561/2011 z dnia 05.09.2011 r. na lstr.
nr 6-pismo nr XI/9206/2011 z dnia 02.092011r. na 1 str
nr 7-pismo nr XI/9571/2011 z dnia 12.09.2011r. na 1 str
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